
 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
(PIBITI) - Unifesp 

 

Edital de Substituição de Bolsista  
Instituto das Cidades / Campus Zona Leste 

 

Tornamos público o processo de substituição de bolsista de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – 
PIBITI. 

A bolsa para realização do projeto “Periferias, neoliberalismo e suas figurações na mídia: estratégias de 
mapeamento e acesso à informação” foi aprovada junto ao edital 156/2021, da Unifesp, e iniciada em setembro de 
2021. Em função da impossibilidade de continuidade dos trabalhos pela atual bolsista, vimos por meio deste edital 
possibilitar a substituição da estudante por interessado/a em atuar no projeto entre abril e setembro de 2022. 

A proposta tem como objetivo geral somar-se às atividades do projeto de extensão Neoliberalismo na quebrada, 
coordenado por docentes do Instituto das Cidades, da Unifesp. Pretende-se abrir junto ao projeto uma frente de 
desenvolvimento tecnológico que possa contribuir com o alargamento do diálogo com as periferias, construindo 
conhecimento compartilhado e crítico sobre como o neoliberalismo incide no espaço periférico, engendrando narrativas 
ideológicas próprias sobre a crise e suas formas de superação, homogeneizando discursos e visões de mundo sobre 
prosperidade, empreendedorismo, capacitação, resiliência, etc. Para tanto, o projeto propõe cruzar as leituras e análises do 
amplo referencial teórico sobre neoliberalismo e produção social do espaço periférico com o levantamento documental do 
conteúdo completo da coluna “Empreendedor social” da Folha de São Paulo publicado entre os meses de março de 2020 e 
março de 2021, de modo que seja possível obter uma espécie de amostra compilada de discursos, práticas e iniciativas 
ligadas ao empreendedorismo na e para a quebrada nesse arco temporal. Assim, pretende-se constituir uma fonte inédita 
e original de dados, para além da mera reunião de informações, conformando um banco de dados de fácil acesso e 
consulta, que deverá funcionar como um dispositivo de utilidade pública, servindo como ampliação do acesso à informação 
qualificada e criticamente sistematizada e contribuindo para a criação de estratégias que incidam no desenvolvimento do 
território, no sentido da coesão e da inclusão social. 

 

1. DOS OBJETIVOS E PERFIL DOS/AS CANDIDATOS/AS 

1.1. O objetivo do presente edital corresponde à substituição de bolsista para atuação no projeto de Iniciação em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação “Periferias, neoliberalismo e suas figurações na mídia: estratégias de 
mapeamento e acesso à informação”, sob orientação da Profa. Magaly Marques Pulhez, do Instituto das Cidades, Unifesp, 
durante o período de abril de 2022 a setembro de 2022.  

1.2. Os/As candidatos/as à vaga deverão ser estudantes de graduação devidamente matriculados/as em qualquer 
Instituição de Ensino Superior, não havendo restrições quanto à idade do/a bolsista ou mesmo da série em curso, com 
exceção dos/as estudantes da última série.  

1.2.1. Candidatos/as da Unifesp deverão apresentar histórico com escolar até 1 (uma) reprovação não-cumprida; 

1.2.2. Candidatos/as de outras instituições de ensino deverão apresentar histórico com média igual ou superior a 
7,0 e sem reprovações. Considera-se “sem reprovações” as reprovações que já foram cumpridas pelo/a estudante 
e comprovadas no histórico escolar. 

1.3. Terão prioridade na seleção os/as candidatos/as que apresentem experiência e habilidade em produção e 
gerenciamento de conteúdo de blogs/sites. 

 

2. DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO  

2.1 O/A candidato/a deverá enviar um email para magaly.marques@unifesp.br, até às 23h59 do dia 30 de março de 2022, 
com as seguintes informações:  

a. Nome, data de nascimento e endereço; 

b. Instituição de ensino, curso em que está matriculado/a e ano de ingresso; 

c. Breve texto com relato de experiência acadêmica e profissional; 

d. Histórico escolar anexado; 

 

 

https://www.unifesp.br/reitoria/proec/processo-seletivo-hide/1288-resultado-final-do-edital-proec-647-2020-selecao-de-programa-institucional-de-bolsas-de-extensao-pibex-programas-e-projetos-de-extensao-universitaria
https://www.unifesp.br/reitoria/proec/processo-seletivo-hide/1288-resultado-final-do-edital-proec-647-2020-selecao-de-programa-institucional-de-bolsas-de-extensao-pibex-programas-e-projetos-de-extensao-universitaria


3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

3.1. O processo seletivo contará com duas etapas:  

3.1.1 Análise das informações enviadas;  

3.1.2 Entrevista online com a professora orientadora. 

 

4. DA ADESÃO À BOLSA DO/A CANDIDATO/A APROVADO/A  

4.1. A adesão à bolsa pelo/a candidato/a aprovado/a, e o respectivo pagamento, deverão ocorrer em conformidade com os 
critérios e procedimentos estabelecidos pelos termos vigentes no edital 156/2021. 

4.2 O valor da bolsa será de R$400 (quatrocentos reais), com tempo de vigência de 5 meses, entre abril e setembro de 
2022. 

 

5. DO BOLSISTA E SEUS COMPROMISSOS  

5.1 A dedicação à pesquisa será de 12h semanais, com atividades à distância e presenciais, de acordo com as orientações 
da professora orientadora; 

5.2 O/A bolsista deverá dedicar-se ao cumprimento das atividades descritas no projeto aprovado e que dizem respeito às 
etapas de levantamento, sistematização e análise de dados e publicização dos resultados; além disso, o/a estudante deverá 
apresentar o trabalho no Congresso Acadêmico da Unifesp (em junho de 2022) e manter-se regularmente matriculado/a 
em curso de graduação durante toda vigência da bolsa. 

 

6. CRONOGRAMA 

6.1. Divulgação do edital e recebimento de propostas: 23/03/2022 a 30/03/2022 

6.2. Divulgação dos resultados da 1a etapa de seleção e agendamento das entrevistas: 31/03/2022 

6.3. Realização da 2a etapa de seleção (entrevistas): 01/04/2022 

6.4. Divulgação do resultado final do processo seletivo: 04/04/2022 

 

 

São Paulo, 23 de março de 2022. 

 

 

Profa. Magaly Marques Pulhez 

 

Orientadora responsável  


